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O SINO DA LIBERDADE

O SINO DA LIBERDADE, cuja imagem ornamenta a capa

deste livro, conserva-se no edificio da Independencia, em
Filadelfia, onde foram proclamadas a DeclaraQao da

Independencia e a Constitui^ao dos Estados Unidos. Foi

necess^rio fundi-lo ties vezes, ate se obter em 1753, um tom

perfeito e uma forma harmoniosa. Desde entao a voz do

povo foi a sua: em 8 de julho de 1776 anunciou a indepen-

dencia das Col6nias, ratificada quatro dias antes: e dobrou,

surda e funebre nos dias de Into, ou repicou, alegre e vi-

brante, noticias gloriosas. Em 8 de julho de 1835, aniver-

sario da proclama^ao da independencia, quando dobrava

para anunciar a morte de John Marshall, Presidente do
Supremo Tribunal de Justiga, o sino rachou-se e emudeceu.

Mas o eco da sua voz € etemo como o espirito da liberdade,

e hoje, apos o tumulto da guerra, ouve-se mais claro e

nitido que nunca, ressoando no coragao dos homen .
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Gilbert Stuart

Retrain do General George Washington^ Cheje do Exercito Revoluciondrio e prirneiro

Rresidente dos Estados Vnidos da America.



A Tradi^ao Democratica

Ha na historia de todas as Nagoes paginas esplendidas

que, quanto mais se leem, mais enraizam nos povos as

suas grandes tradigoes. Estas nunca se perderao

porque estao gravadas no coragao dos homens para serem

repetidas, algumas vezes em linguas extranhas, quando o

momento exigir que se afirmem de novo. Em verdade, nao

sad propriedade duma nagao mas patrimonio de toda a

humanidade.

Assim acontece com os documentos oficiais e papeis de

estado que aqui se apresentam, especialmente a Declaragao de

Independencia, a Constituigao e a Declaragao dos Direitos

Individuals, e tambem o Discurso de Gettysburg. Fruto do

labor de muitos homens, alguns dos quais mortos antes de

Colombo ter descoberto a America, a verdade e esperanga que

neles palpitam foram, pelos anos fora, levadas ate aos confins

da terra, onde quer que houvesse homens com a inteireza de

carater para reclamarem os sens direitos como tais.

Estas palavras, escritas e proferidas por grandes homens em
grandes epocas historicas, sao, juntamente com os nomes de tres

dos sens compatriotas—Thomas Jefferson, George Washing-

ton e Abraham Lincoln—o patrimonio comum do povo ame-

ricano. O primeiro—autor da Declaragao de IndependGicia—
formulou para o mundo os principios democraticos sobre os

quais se fundava a nova nagao
;
o segundo conduziu a vitoria o

Exercito Revolucionario, e foi o primeiro Presidente da nova

Republica; e o terceiro—o Grande Emancipador—salvou

a Uniao que eles tinham consagrado a tao altos propositos.



Em Torno da Declaragao

de Indcpendencia

4 DE JUEHO DE 1776, proclamoii o Se^iindo Con^resso Conti-

nental a Declara^ao de Indcpendencia, rompjcndo oficialmente os

la^os que ligavam as treze colonias priniitivas a coroa da Gra-Bretanha, e

dando origein a unia nova na^ao. Mcdiante esse documento se fundaram

os Estados Unidos da America, e pela primeira vez na historia da humani-

dade se viu um povo constituir-se em nagao soberana, nao como fruto de

dilatada evoIu(^ao, mas de acordo com um piano preciso e definido, firmando

sua vida nacional livre e deliberadamente num ideal democratico.

Em 1774-1775, apos uma decada em que mais e mais se exacerbavam os

animos, as dissidencias entre a Gra-Bretanha e as Treze Colonias nao se

limitavam a causas de natureza meramente economica. Foi so mais tarde,

{)orem, em fins de 1775, que se manifestou um irreprimivel desejo de inde-

pendencia apos as refregas havidas em Lexington e Concord, e em seguida

ao verbo inflamado de Patrick Henry, que langou na Virginia o grito de

“liberdade bu morte.”

Em Janeiro de 1776 se dava a estampa o Senso Comum de Tom Paine, obra

vigorosa que advogava medidas extremas. Precipitaram-se entao os

sucessos. A medida que aumentava o movimento revolucionario ia en-

fraquecendo a autoridade britanica e as Colonias iamestabelecendo governos

proprios. Os seus delegados ao Congresso, interpretando o sentimento dos

colonizadores, debateram o rompimento final com a Gra-Bretanha.

Em 2 de julho de 1776 foi aprovada uma resolugao declarando que

“estes Estados Unidos sao e devem ser de direito estados livres e inde-

pendentes.” Dois dias mais tarde adotava o Congresso a Dcclaragao de

Independcncia, formulada por uma comissao. Thomas Jefferson, cujo

nome ocupa nos Flstados Unidos um lugar ao lado de Washington e

Lincoln, fora o autor do mais conhecido a mais nobre dos documentos

oficiais americanos.

So no ultimo paragrafo e que se declara a independcncia, expondo-se nos

precedentes, que compreendem novc decimos do total, as razoes a isso con-

ducentes. A Declaragao comega por definir com grande eloquencia os



principios morais sobre que se baseia a revolta. A seguir, da uma relagao

de atos opressivos especificos cometidos pela Coroa, provando-se haverem

sido violados todos os artigos desse monumento ingles, a Declara^ao dos

Direitos e das Garantias Individuals. Termina proclamando aberta e

denodadamente a independencia e soberania nacionais.

“Com tanta logica para convencer, como fervor para inspirar entusiasmo,”

essa Declaragao expressa os principios politicos e socials que deram origem

a Guerra de Independencia. Seus conceitos idealisticos nao se ajustavam

perfeitamente as condigoes de vida nos Estados Unidos em 1776, como

ainda o nao sao hoje. Serviram porem, para justificar a formagao de uma

nagao independente no Novo Mundo, e seus ideals tern sido como um facho

luminoso atraves dos anos, guiando os americanos cada vez mais perto

desses nobres conceitos.

Apresentaqdo da Declara(;do de Independencia. Quadro de John Trumbull que se

conserva no Capitolio.



RepTu(Ju{do fotograjua do primaro Jacstmile da Declara(^do de Independencia. 0 facsimile Jot preparado em 7823

p»r ordem de John Qiuncy Adams^ Secretdrio de Estado^ e sen in para todas as reprodu^oes posteriores do documento.

() original guarda-se numa urna especial^ constantemente ngiada, na Bihlioleca do Congresso.



zA T)eclara^ao de Independencia

“NA REUNIAO DO CONGRESSO DE 4 DE JULHO DE
1776

‘DECLARAgAO UNAMIME DOS TREZE ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

UANDO, no decorrer dos acontecimentos humanos,

QTse torna imperioso que um povo rompa os lagos

politicos que o unem a outro, assumindo junto

as potencias do globo o lugar que Ihe compete como nagao

independente ao lado de seus pares, e de acordo com as leis

da natureza e as leis de Deus, impoe o devido respeito as

opinioes da humanidade que esse povo declare os motivos

que levaram a separagao.

^‘Cremos axiomaticas as seguintes verdades; que todos os

homens foram criados iguais; que Ihes conferiu o Criador certos

direitos inalienaveis, entre os quais o de vida, de liberdade, e o

de procurarem a propria felicidade; que, para assegurar esses

direitos se constituiram entre os homens governos cujos justos

poderes emanam do consentimento dos governados; que sempre

que qualquer forma de governo tenda a destruir esses fins,

assiste ao povo o direito de muda-la ou aboli-la, instituindo um
novo governo cujos principios basicos e organizagao de poderes

obedegam as normas que Ihe parecerem mais proprias a pro-

mover a seguranga e felicidade gerais. A prudencia aconselha

que governos, de longa data estabelecidos, nao deverao ser

mudados em razao de causas futeis ou transitorias e toda a

experiencia do passado demonstra que a humanidade esta

mais disposta a sofrer males, enquanto se possam suportar que a

corrigi-los com o abolir das formas a que se havia acostumado.

Todavia, quando uma longa serie de abusos e usurpagoes,

todos invariavelmente dirigidos ao mesmo fim, estao a apontar

o designio de submeter um povo a despotismo absoluto, e seu

direito, e seu dever por termo a tal governo, e prover novos

GG5570°—45 2



guardiacs dc sua scguran^a lutura. Estas colonias sofrcram

com pacicncia; mas pcrantc a nccessidadc quc ora surge sentem-

se constrangidas a mudar seu antigo sistema de governo. A
historia do alual Rei da Gra-Hretanha e uma sucessao de

agravos e usurpaqoes, visando todos o estabelecimento de uma
tirania absoluta sbla'e esles estados. Para prova-lo, subme-

tamos os fatos ao julgamento dum mundo imparcial.”

Xcsta altura os colonos expocm os sens aejravos, cuja resenha se da a

seguir: iisurpaqao ou descaso, por parte do Rei, dos direitos legislativos das

colonias, inclusive a sus[)ensao das corpora^oes legislativas; obstru^ao da

justiqa, em razao do seu absoluto controle sobre os tribunais, e da recusa

da concessao do julgamento por meio de juri; a manutengao de um exercito

no seio da populagao, em tempo de paz, sem o consentimentodos habitantes;

a sujeigao do poder civil ao militar; o langamento de impostos sem o con-

sentimento dos colonos (“imposigao de tributes sem representagao e

tirania” tornou-se o brado de guerra dos colonos); e flagrantes atos que

ocasionaram a insurreigao das colonias.

Segue-se entao uma declaragao relativa a atitude dos colonos para com
“sens irmaos ingleses” que, a semelhanga do Rei “se fizeram surdos a voz

da justiga e consangiiinidade.” A seguir a este paragrafo vem a Declara-

gao da Independencia.

“Nos, portanto, Representantes dos Estados Unidos da

America, reunidos em Congresso Geral, apelando ao Juiz

Supremo do mundo testemunha da retidao de no^as in-

tengoes, publicamos e solenemente declaramos, em nome
do digno povo destas colonias e por sua autoridade, que

estas Golonias Unidas sao, como de direito deveriam ser,

Estados Livres e Independentes; que estao isentas de fidelidade

para com a coroa Britanica; que se acham cindidos, como
de razao, todos os lagos politicos entre elas e o Estado da Gra-

Brctanha; e que, como Estados Livres e Independentes^ gozam
do plcno direito de declarar guerra, assinar paz, contrair

aliangas, promover o comercio, e realizar todo e qualquer

ato ou diligencia, dentro da algada legal de Estados Inde-

pendentes. E para sustentar a presente declaragao, com fe

inabalavcl na protegao da Divina Providencia, empenhamos
nossas vidas, nossas fortunas, e nossa honra sagrada.”



Thomas Jejfferson {1743-1826). terceiro Piesidente dos Estados' Unidos e autor da

Declaraqdo da Independencia.

[
7

]



Cortesia de Joseph Boggs Beale, Galeria de
Arte Moderna, Philadelphia, Pennsylvania.

A BAXDEIRA VERMELHA, BRAISXA E AZUL

ESTE quadro rccorda-nos a historia da origem da bandeira dos

Estados Unidos. Quando as Treze Colonias declararam a sua inde-

pendcncia, tornou-se neccssaria uma bandeira que fosse o emblema da sua

uniao. O Congresso resolveu “que a bandeira dos Estados Unidos teria

13 tiras, vermelhas e brancas alternadas; que 13 estrelas brancas sobre

canipo azul, semelhantes a uma constelagao representariam a uniao . .

Segundo a tradigao, o primeiro emblema da nova nagao das Americas,

foi cortado e cosido por Betsy Ross (1752-1836) estufadora de Filadelfia.

I)iz-se que Washington, Roberto Morris, outro patriota da Revolugao, e

o General George Ross, cunhado de Betsy se apresentaram na sua pequena

loja e Ihe pediram que Ihes fizesse uma bandeira.

O de.senho tern sofrido varias alteragoes, mas atraves dos anos tem-se

conservado as treze tiras originais e o campo azul. A medida que mais um
estado entrava para a Uniao juntava-se uma nova estrela. Com a admissao

de Arizona em 1912 o numero das estrelas subiu a 48, dispostas—como se

encontram hoje—em seis filas horizontals de 8 estrelas cada uma. Assim,*

as estrelas mostram o numero de Estados da Uniao, e as tiras indicam os

13 Estados originais que a formavam.

[8J



Breve Historia da Constituigao

MUITOS sao os marcos miliarios que indicam o progresso do governo

democratico atraves do mundo. Entre eles ocupa lugar de destaque

a Constituigao dos Estados Unidos. A sua longa historia comega em Runny-

mede, naquele dia de 1215, em que os baroes arrancaram ao Rei Joao a

Magna Carta. Esse historico documento, que limita os poderes da mo-

narquia e outorga certos direitos aos individuos, e considerado a pedra

angular das liberdades inglesas e americanas.

A Declaragao de Direitos, aceite 400 anos mais tarde por um soberano

ingles, outorgou a todos os subditos britanicos o direito de serem julgados

em audiencias de juri e o de se recusarem a pagar impostos langados sem

consentimento do Parlamento. Estabeleceu tambem o principio de que

nenhumas tropas podessem ser aboletadas em casas particulares e que so

podesse ser declarada a lei marcial em tempo de guerra. Tais eram os

direitos que figuravam entre os principios de governo que os colonos

ingleses dos seculos xvii e xviii trouxeram consigo do outro lado do At-

lantico.

Em husca de liberdade

A luta dos colonos americanos pela democracia nao passou ao principio

de um intensificado eco de vozes, claramente audiveis em Inglaterra; e,

ao estabelecerem governo representativo, as colonias inglesas tiveram o

apoio dos Liberals no Parlamento. A reivindicagao do direito de resistir

ao pagamento de impostos langados sem o consentimento de homens

livres, e do de resistir a outros agravos, mais tarde incorporados na De-

claragao de Independencia, nao passava, de fato, da reiteragao dos prin-

cipios consignados na Magna Carta e na Declaragao de Direitos.

Em busca de maior unido

Antes de terminada a Revolugao, ja a maioria dos treze estados tinha

redigido constituigoes proprias, em substituigao dos instrumentos do go-

verno colonial. Os Artigos de Confederagao, documento mediante o qual

ficavam constituidos os Estados Unidos e determinada a formula de

governo para a Uniao, foram submetidos para ratificagao a 15 de novembro

de 1777. Mas, no decorrer da decada seguinte, viu-se que esses artigos nao

eram suficientes para conservar juntos os Estados da Uniao.

George Washington e outros patriotas, entre estes James Madison, o

“Pai da Constituigao,” insistiram na necessidade de se fazer uma revisao dos

Artigos que desse em resultado uma “uniao mais perfeita.” Para realizagao

desse desiderato, o Congesso da Confederagao convocou todos os Estados.

[
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Redige-se a Constituiqdo

Em maio de 1787, apresentaram-se os delegados em Filadelfia. A Cons-

tituigao por eles elaborada, como fruto de 90 dias de deliberagoes, foi

submetida ao Congresso para ser ratificada pelos Estados, o que foi feito.

A 30 de abril de 1789, Washington, eleito primeiro Presidente por unanimi-

dade de votos, jurou observar a Constituigao, tomando posse de sen cargo.

No mesmo mes, foi convocado o primeiro Congresso dos Estados Unidos.

O Governo, segundo a Constituigao, compunha-se de tres poderes princi-

pais: legislative, executive, e judicial. Competiria ao Congresso bicameral

legislar; ao Presidente executar as leis; aos tribunais velar pelo cumprimento

das leis e da Constituigao. Cada Estado, independentemente de sua super-

ficie ou populagao, teria direito a dois Senadores, baseando-se, todavia, no

numero da populagao a representagao na Camara dos Deputados. Definiu

a Constituigao os atributos dos tres poderes do Governo Federal, estabele-

cendo um sistema de coordenagao e equilibrio nao sbmente entre eles, como

tambem entre o Governo Federal e os Estados. Providenciou-se igualmente

sobre futuras emendas da Constituigao.

Ao abrir o Congresso os sens trabalhos, em 1789, ja o governo republicano

tinha assumido feigao propria e definida nos Estados Unidos. Homens
destemidos e dispostos a morrer pela fe de sens principios assentaram solida-

mente no solo americano os alicerces daquela forma de governo. Erigiram

a sua estrutura experimentados delegados a varios Congressos, sucedidos

por estadistas de grande habilidade, que tern continuado a obra, expandindo

e fortalecendo os moldes do governo constitucional, para corresponder as

necessidades duma .sociedade eminentemente dinamica e progressiva.

Embora a Constituiqdo estabelecesse um governo republicano^ nem por

isso jundava a democracia na America. Xdo figurava nela declaraqdo

de direitos; nao se proviam medidas para a aboliqdo da escravatura; nao

se determinava quern poderia eleger o governo. Essas lacunas preen-

cheram-nas vdrias emendas de cunho democrdtico.^ mais tarde agregadas

ao corpo da Constituiqdo

.



O Capitolio dos Estados Unidos.

O Supremo I ribunal de Jiistiqa dos Estados I nidos.
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A DECLARAgAO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

Vigildncia sem treguas—eis o preqo da liherdade.

—Curran (1790)

CONSTITUEM as dez primeiras emendas a Constituigao o que se chama

a Declaragao dos Direitos Individuais. Figuram nelas todas as liberdades

constanles da Declaragao dos Direitos inglesa, e mais outras que a Mae
Patria mais tarde veiu a adotar. Foram promulgadas essas emendas

gragas a insistencia dos homens que, tendo tornado parte na Guerra de

Independencia, tinham o direito de exigir que os principios pelos quais

haviam combatido fossem incorporados no codigo da nagao. Os Fstados

so ratificaram a Constituigao depois de se ter assegurado o povo de que a

sua liberdade pessoal seria garantida por aquelas emendas.

A primeira emenda proibe ao Congresso de promulgar qualquer lei que

una a igreja ao Fstado, que coiba a pratica de qualquer religiao, que

cerceie a liberdade da palavra ou da imprensa, ou o direito que assiste ao

povo de se congregar pacificamente e de exigir que se Ihe faga justiga.

Posteriormente, as cortes tern tido ocasiao de interpretar essa emenda do

modo seguinte: o Governo Federal garante ao individuo o direito de

abragar qualquer culto conforme os ditames de sua consciencia, e o direito

de nao professar religiao alguma; o direito de ventilar as suas opinoes,

quer verbalmente, quer pela imprensa, desde que se abstenha da calunia,

difamagao, obscenidade, e projetos para derribar o governo pelo uso da

forga; o direito de se reunir livremente; e, finalmente, o direito de solicitar

o auxilio de qualquer ramo do governo, sempre que julgar que se infringem

seus direitos.

Outras emendas que formam esta Carta da liberdade norteamericana

versam sobre os seguintes assuntos: permissao de tomar armas para a defesa

comum; protegao da inviolabilidade do lar, proibindo-se, em tempo de

paz, o alojamento forgado de soldados em qualquer domicilio sem licenga do

dono, e em tempo de guerra, so em casos prescritos pela lei; proibigao de se

expedirem mandados de busca, exceto em casos de alegagoes plausiveis,

em que haja afirmagao categorica ou juramento da parte interessada, e

a descrigao exata do lugar sujeito a busca e da pessoa ou cousas a serem

apreendidas. Ainda outras emendas proibem como ilegal privar-se da

liberdade um individuo acusado de crime capital ou infamante, salvo no

caso de um juri especial o indigitar; garantem ao indigitado o direito a um
julgamento pronto e publico, feito por juri imparcial; providenciam a

constituigao de Juris para o julgamento de processos dentro da algada do

direito consuetudinario, em questoes onde estejam em jogo somas superiores

665570°—45 -3 [
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a v'intc dolares; proil)cm fian(,a cxorbitante, multas cxcessivas, penas

crucis on fora do comiim, mais dc uin jiilgamento pclo mesmo crime, e a

contisca(;ao de j)ropriedade sein processo legal prcvio. Para afastar qual-

qiier hipotese de usurpacjao do poder, a Nona Emenda dispoe que a enu-

meraqao de direitos constantes da Conslituigao nao sera interpretada de

modo a negar ou menoscabar oiitros direitos de que goza o povo; e a

Dccirna, que os poderes que a Constiiui^ao nao atribuir ao Governo Fede-

ral, mas que nao vede aos Estados, jx'rtencerao rcspectivamente aos Estados

ou ao povo.

Sinletizam cm poucas palavras cssas dez cmcndas os j)rinci{)ios de governo,

por amor dos quais tem os povos livres generosamente derramado o seu

sangue.

AS OUTRAS EMEXDAS

A Decima Terceira Emenda

O PRESIDENTE LINCOLN decretou a Proclamagao da Emancipa^ao,

concedendo a lilx'rdade aos escravos negros, como medida de guerra du-

rante o segundo ano da guerra civil de 1861-65. Pouco depois de terminar

essa guerra foi ratificada a Decima Terceira Emenda, abolindo-se e proibin-

do-se para sempre a institui^ao de escravatura.

Emendas rejerentes ao sufrdgio

Foi ratificada em 1868 a Decima Quarta Emenda, que conferia a cida-

dania aos negros. A Decima Quinta Emenda proibia que qualquer estado

denegasse a qualquer cidadao o direito do voto, “por motivo de ra^a, cor, ou

previa condigao de servidao.” A ratificagao das duas emendas supracitadas

estabeleceu, portanto, o direito de voto dos homens, permanecendo, entre-

tanto, privada de direitos civis a metade da popula^ao, ate que em 1920 se

ratificou a Decima Nona Emenda, concedendo o voto as mulheres.

C'ontinuam, entretanto, os debates em torno a questao do sufragio, im-

portando todos os acrescimos havidos num desdobrar do conceito do que

seja democracia. A Constituigao nao especificara a quern assiste o direito

de voto, cabendo aos estados legislar sobre os requisitos individuais para

o gozo desse direito. \’ariavam aqueles de estado para estado, baseando-se

em geral, porem, na posse de propriedade, que era por sua vez passivel de

interj)retag6es varias.

Com o crescer das cidadcs, e o aumento de trabalhadores despio\idos

dc propriedade, nas indusirias dos estados do leste, fez-se ouvir por toda
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a nagao o pedido do voto livre e irrestrito para todos os cidadaos. Con-

comitantemente entravam para a confederagao novos estados cujas consti-

tuigoes eram mais liberals, por neles nao existirem ainda grupos poderosos

com fortes interesses. Esses fatos influiram em favor do voto universal

nos setores mais antigos. Jvlultiplicava-se assim o numero de homens a

quern era facultado o voto.

A agitagao em torno ao voto feminino comegou muito cedo, a partir

dos proprios tempos colonials, tornando-se mais veemente depois da Guerra

Civil. Conseguiu-se a primeira vitoria em 1869 quando foi concedido o

voto as mulheres do novo Territorio mineiro de Wyoming. Os proceres

do movimento dedicaram os maiores esforgos a que se apagassem das

constituigoes estaduais as clausulas que limitavam o sufragio aos homens.

Em 1920, resultou uma bem organizada campanha na ratificagao da

Decima Nona Emenda, que declara que nao serao negados ou cerceados

os direitos de cidadania por motivo de sexo.

Passo a passo, pois, se vem estendendo a grupos sempre maiores os

privilegios, e as responsabilidades do direito de cidadania.

As emendas restantes tratam de mudangas que afetam relativamente

pouco o funcionamento do governo. Merce de circunstancias algo pecu-

liares, destacam-se duas destas: a Decima Oitava, incorporada em 1919,

que proibia a manufatura, venda e transporte de bebidas alcoolicas, e

a Vigesima Primeira, que quatorze anos mais tarde anulou aquela.



listatua de Lincoln^ no monuniento a sua memoria em Washington^ ohra de Daniel

Chester French. A insaiqao diz: ^^Aeste ternplo^ como no coraqdo do povo para

quern ele salvou a L'nido^ se venera para sempre a memoria de Abraham Lincoln.'*''



O Discurso de Gettysburg

5 poucas mas imortais palavras do Discurso de Gettysburg foram pro-

feridas a 19 de novembro de 1863 por Abraham Lincoln em Gettys-

burg, no estado de Pennsylvania. Fazia esse discurso parte das cerimonias da

inauguragao de um cemiterio militar, destinado a comemorar uma batalha

notavel durante a Guerra Civil, havida entre o norte e o sul, de 1861 a 1865.

Ai, por tres dias, pelejaram as forgas da Uniao contra o exercito invasor da

Confederagao, levando-o finalmente de vencida nesse encontro que havia

de figurar mais tarde como um dos momentos decisivos da campanha.

Essa vitoria salvou a Uniao, prosseguindo a Republica como uma Nagao

unida de tao alto significado para o Hemisferio Ocidental como para o

mundo inteiro.

Contrariamento ao que Lincoln predissera, o mundo prestou atengao as

palavras por ele pronunciadas naquele dia em Gettysburg, e nao as esque-

ceu. Nas tradigoes americanas ocupa lugar de destaque essa Oragao.

Todos a conhecem; muitos a sabem de cor. Nos bancos escolares, ninguem

se furta a influencia exercida por seus ideais e por sua beleza. Como
exemplo de excelencia literaria, e concretizagao da filosofia democratica

dos Estados Unidos, coloca-se a par da Declaragao de Independencia.

As suas expressoes repassadas de eloquencia e fundo sentimento, pintando

a luta que dilacerara o pais, e dizendo do prego que custara a vitoria na

Guerra Civil, se acham ora inscritas nas paredes do Monumento de Lin-

coln, em Washington, santuario nacional que milhares de americanos

visitam anualmente.

Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809 de pais pioneiros,

em uma cabana de Kentucky.' Forte de corpo e nobre de espirito, fez-se

advogado por seu prdprio esforgo; pela sua conduta exemplar ganha o

titulo de “honrado Abraham.” Entra na luta politica e e eleito para o

Parlamento de Illinois e depois para a Camara dos Representantes na-

cionais. Em 1 860 as forgas elevam-no a presidencia em momentos de graves

presagios. Durante os 4 longos anos da guerra civil a sua figura eleva-se

sobre um mundo de rancores, para salvar finalmente a unidade do povo.

Na noite de 14 de abril de 1865 um ator meio louco atentou contra a sua

vida em pleno triunfo. Castelar disse de Lincoln que morreu como
Socrates, como Cristo, ao pe da sua obra imortal, sobre a qual vertera

a humanidade lagrimas eternas, e Deus eternas bengaos.

[
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0 7)iscurso de Qettysburg

Ha oitenta e sete anos, edificavam nossos pais uma nova

nagao neste continente, concebida no espirito de

liberdade, e consagrada ao conceito de que todos os

homens sao criados iguais.

Assoberba-nos agora uma grande guerra civil, que decidira

se esta nagao, ou qualquer outra, semelhantemente concebida

e consagrada, pode subsistir. Estamos congregados num dos

campos de batalha dessa guerra, para consagrar parte desse

campo ao repouso eterno dos que deram suas vidas afim-de

que a patria pudesse sobreviver. Nada mais justo, nada mais

proprio do que o ato que estamos celebrando.

Num sentido lato, todavia, nao podemos dedicar, nao

podemos consagrar, nao podemos santificar este solo, porque os

bravos, tanto os vivos como os mortos, que aqui se bateram, o

consagraram de modo infinitamente mais alto. Nao e dado,

pois, a nossas apoucadas forgas acrescer ou diminuir o que

eles fizeram. Pouco refletira o mundo sobre as palavras que

hoje aqui dissermos, e cedo as esquecera; mas nao esquecera

nunca o que eles aqui fizeram. Importa, antes, que hoje aqui

nos dediquemos nos, os vivos, a completar a obra ainda nao

terminada, que tao nobremente levaram avante esses que

aqui se bateram. Importa, antes, inspirando-nos no fervor que

alimentou esses mortos, que nos dediquemos a grande causa

que Ihes mereceu o sacrificio supremo; que tomemos a alta

resolugao de nao permitir que os nossos mortos tenham morrido

em vao; que fagamos com que esta nagao, pela graga de Deus,

goze de um renascer de liberdade; e que o governo do povo,

pelo povo, e para o povo, jamais desaparega da face da terra.
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STAR SPANGLED BANNER
^

A Pa Rr OTIC 60N0.

Baltimore. Printed »nd Sold CAHhS Music Store 3G BeiUmorefltrect.

Reproduqdo fotografica da primeira ediqdo da musica do Hino Aacional dos Estados

Enidos, quando era apenas ^’'uma canqdo patriolica.''^ Publicou~a a casa Carrs

em Baltimore, pouco depois de ter sido escrita a letra em 14 de setembro de 1814.
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O Hino Nacional

O HINO “The Star Spangled Banner” (a “Bandeira Estrclada”) foi

reconhecido como Hino Nacional dos Estados Unidos em 1931.

A letra foi escriia ein 14 de seteinbro de 1814 por uin jovem advogado,

Francis Scott Key, durante a campanha conhecida como a Guerra de

1812. \'indo da vizinha cidade de Washington, para tratar da liberta^ao

de uin amigo sen, capturado |>elos ingleses, achava-se nesse momento a bordo

de um navio de troca de prisioneiros. Apos uma noite de bombardeio das

fortifica(;oes do porto de Baltimore, ao raiar da madrugada descobriu o

j6vem a bandeira americana ainda arvorada. E, impressionado pelo

espet^culo, compos as palavras do hino, que passaram a ser cantadas com
a musica de uma can^ao inglcsa muito popular nessa epoca, “To Anacreon

in Heaven.”

Na primeira estrofe sauda-se a bandeira que paira, invicta, sobre as

fortifica^oes:

Oh, diz, podes ver ao raiar da alvorada

o que tao orgulhosos saudamos a tarde?

As listas e estrelas que em meio da luta

ondeavam galhardas por sobre as muralhas?

A luz dos disparos e o troar das granadas

diziam que a noite o pendao ah estava.

Diz se ainda tremula a bandeira estrelada

sobre a terra dos livres e o lar dos valentes

!

Na segunda “stanza” narra-se como, enquanto o inimigo repousa em
silencio, se avista por entre a densa nevoa qualquer cousa que a brisa agita

e ora se mostra ora se esconde. Mas, aos primeiros raios do sol, distingue-se

bem ser a bandeira estrelada, que se reflete em toda a sua gloria sobre as

aguas da baia.

E a terceira estrofe que termina o hino e uma invocagao a Deus, a Liber-

dade e ao Lar:

Assim seja sempre, se os livres se afirmam

entre o lar seu querido e os horrores da guerra

!

Possa a terra, sagrada com paz e vitoria,

louvar o Poder que nos deu a Nagao.

Ganhar nos devemos, que e justa esta causa,

e seja nosso lema: “Confiamos em Deus.”

E a bandeira estrelada, triunfante flutue

sobre a terra dos livres e o lar dos valentes!

[
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Qonstituicao dos

Sstados Unidos da <^merica





Qonstitui^do dos

Cstados Unidos da zAmerica

Kos, 0 povo dos Estados Unidos, a-fim-de jormar uma mido
mais perjeita, estabelecer a justiqa, assegurar a tranquilidade

interna, proven a defesa comum, promover o bem-estar geral,

e garantir para nos e para os nossos descendentes os benejicios

da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituiqdo

para os Estados Unidos da Amhica.

ARTIGO I

S
EQAO 1. Todos os poderes legislatives conferidos por

esta Constituigao serao confiados a um Congresso dos

Estados Unidos, composto de um Senado e uma Camara
de Deputados.

Seqac 2. A Camara dos Deputados sera eomposta de

membros eseolhidos bienalmente pelo povo dos diversos esta-

dos, devendo os eleitores de eada estado possuir as mesmas
qualifieagbes que as exigidas dos eleitores da assembleia legisla-

tiva mais numerosa do respective estado.

Nao sera eleito deputado quern nao tiver atingido a idade

de vinte e cinco anos, nao tiver sido por sete anos cidadao

dos Estados Unidos, e nao for, na ocasiao da eleigao, habitante

do estado que pretende elege-lo.

Os deputados, assim como os impostos diretos, serao

fixados, para os diversos estados que fizerem parte da Uniao,

segundo o numero de seus habitantes, assim determinado: ao

numero total de pessoas livres, incluidas as pessoas em servidao

por tempo determinado, e excluidos os indios nao taxados,

somar-se-ao tres quintos da populagao restante. O recensea-

mento sera feito dentro de tres anos depois da primeira assem-

bleia do Congresso dos Estados Unidos, e, em seguida, decenal-

mente, de acordo com as leis que se adotarem. O numero de
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dcputados nao cxccdcra um por 30.000 pcssoas, mas cada

cstado tcra no minimo um dcputado. Enquanto nao sc fizcr

o rcccnseamcnto, o Estado dc New Hampshire tcra o direito

dc clever tres dcputados, Massachusetts oito, Rhode Island e

Prox’idence Plantations um, Connecticut cinco. New York seis,

New Jersey quatro, Pennsylvania oito, Delaware um, Mary-

land seis, \3rginia dez. North Carolina cinco. South Carolina

cinco, e Georgia tres.

Quando ocorrerem vagas na representaqao dc qualquer

estado, o podcr executivo dcssc cstado fara publicar editais de

clei^ao para o scu prcenchimento.

A Camara dos Dcputados elcgera sen presidente e fara as

outras nomeagoes de cargo; so ela podcra exercer o poder de

acusar qualquer de seus membros por responsabilidade oficial.

SEg.AO 3. O Senado dos Estados Unidos sera composto de

dois senadores dc cada estado, eleitos por seis anos pela respcc-

ti\a Lcgislatura estadual, cada senador tendo direito a um
voto.

Logo apos a primeira eleigao, reunir-se-ao os senadores em
asscmbleia, dividindo-se entao em tres grupos, compostos de

numero igual, ou aproximadamente igual de membros.

Dccorridos dois anos, vagarao as cadeiras dos senadores do

primeiro grupo; as do segundo grupo findos quatro anos, e as

do terceiro terminados seis anos, de modo a se fazer bienal-

mente a eleigao de um tergo do Senado. Se ocorrerem vagas,

quer por renuncia, quer por qualquer outra causa, durante as

ferias da Lcgislatura do estado afetado, o Poder Executivo

desse estado podcra fazer nomeagbes pro\ is6rias ate a reuniao

seguinte da Lcgislatura do estado, que entao precnchera as

vagas.

Nao sera elcito senador quern nao tiver atingido a idade de

trinta anos, nao tiver sido por novc anos cidadao dos Estados

Unidos, e nao for, na ocasiao da elei^ao, habitante do cstado

que pretende clege-lo.

O vice-presidentc dos Estados Lhiidos presidira o Senado,

mas nao podcra votar senao cm caso de empate.



O Senado escolhera seus demais funcionarios e tambem desig-

nara um de seus membros para exercer interinamente a presi-

dencia do Senado nos impedimentos do vice-presidente ou quan-

do este estiver no exercicio da presidencia dos Estados Unidos.

So o Senado podera julgar nos casos de responsabilidade

oficial. Ao reunirem-se para esse fim, estarao os seus mem-
bros sob juramento ou afirmagao supletoria. Em se tratando

do julgamento do Presidente dos Estados Unidos, presidira o

presidente do Supremo Tribunal. Ninguem podera ser con-

denado senao pelo voto de dois tergos dos membros presentes.

A sentenga nos casos de responsabilidade oficial nao podera

ir alem de demissao do cargo, e desqualificagao para exercer

qualquer cargo de honra ou confianga, ou que seja remunerado,

no Governo dos Estados Unidos. O culpado, entretanto,

estara ainda sujeito a ser processado, julgado, condenado, e

punido de acordo com a lei.

SEgAO 4. A legislatura de cada estado marcara a epoca, o

lugar, e o modo de se elegerem seus senadores e deputados;

o Congresso, porem, podera em qualquer tempo modificar

esses regulamentos ou fazer outros, salvo no que diz respeito

ao lugar da eleigao dos senadores.

O Congresso se reunira pelo menos uma vez por ano,

devendo a inauguragao realizar-se na primeira segunda-feira

de dezembro, salvo se este determinar por lei outro dia.

SEgAO 5. Cada uma das camaras arbitrara nas eleigoes,

contagem de votos, e qualificagao de seus respectivos membros;

em cada uma delas, a maioria constituira o quorum necessario

para os trabalhos; um numero inferior, porem, podera prorrogar

a sessao de dia para dia, e podera ser autorizado a obrigar

os membros ausentes a comparecerem, mediante as penalidades

e de acordo com o que cada uma das camaras estabelecer.

Cada uma das camaras organizara seu regimento intcrno;

podera punir seus membros por conduta irregular, e, com o

voto de dois tergos, expulsa-los.

Cada uma das camaras lavrara atas de seus trabalhos e as

publicara peribdicamente, exceto nas partes que julgar con-
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vcnicntc conscrvar sccrctas. Os votos pro c contra dos mem-
bros dc qualqucr das camaras, a pcdido de um quinto dos

mcmbros prcscntcs, scrao consignados na ata.

Durante as sessdes do Congresso, nenhuma das camaras

podcra, sem o consentimento da outra, suspender os trabalhos

por mais de tres dias, on realiza-los em local diferente daquele

em que funcionam ambas as camaras.

SEg.AO 6. Os scnadorcs c os deputados receberao, por seus

ser\'igos, rcmuncragao fixa por lei e paga pelo Tesouro dos

Estados Unidos. Gozarao, em todos os casos, de imunidade

de prisao, salvo por traigao, delito, ou perturbagao da ordem
piiblica, enquanto assistirem as sessoes de suas respectivas

camaras, e enquanto a elas se dirigirem ou delas voltarem.

Fora do recinto das camaras, nao terao obrigagao de responder

a interpelagoes acerca de seus discursos ou debates.

Nenhum senador ou deputado podera, durante o exercicio

para o qual for eleito, ser nomeado para um emprego civil

subordinado ao Governo dos Estados Unidos, uma vez que

esse emprego tenha sido criado ou a remuneragao aumentada

durante esse exercicio; outrossim, nenhuma pessoa, ocupando

um emprego subordinado ao Governo dos Estados Unidos,

podera ser membro de qualquer das camaras enquanto per-

manecer nesse emprego.

SEgAO 7. Todo projeto de lei, autorizando a langar impostos,

deve emanar da Camara dos Deputados; o Senado, porem, po-

dera propor e votar modificagoes como nos outros projetos de lei.

Todo projeto de lei aprovado pela Camara dos Deputados e

pelo Senado devera, antes de se tornar lei, ser apresentado ao

presidente dos Estados Unidos. Se este o aprovar, assina-lo-a;

se nao, o devolvera, acompanhado de suas objegoes, a camara

em que teve origem; esta entao fara constar de suas atas as

objegoes do presidente, e submetera o projeto a nova discussao.

Se, apos esta segunda discussao, o projeto for aprovado por uma
maioria de dois tergos dos membros dessa Camara, sera enviado

com as objegoes a outra camara, a qual tambem o discutira

novamente. Se obtiver dois tergos dos votos dessa camara sera



considerado lei. Em ambas as camaras, os votos serao dados

pro ou contra, consignando-se nas atas das respectivas camaras

os nomes dos membros que votaram a favor e os dos que vota-

ram contra o projeto de lei. Todo projeto que nao for devolvi-

do pelo presidente dentro de dez dias a contar da data de sua

apresentagao (excetuando-se os domingos) sera considerado lei

tal como se ele o tivesse assinado, a menos que o Congresso,

suspendendo os trabalhos, tome impossivel a devolugao do

projeto, caso esse em que nao passara a ser lei.

Toda ordem, resolugao, ou voto, para o qual for preciso a

anuencia do Senado e da Camara dos Deputados (salvo ques-

toes de adiamento), sera apresentado ao presidente dos Estados

Unidos, e nao tera efeito enquanto nao for por ele aprovado.

Se, porem, ele o desaprovar, serao precisos os votos de dois

tergos tanto do Senado como da Camara dos Deputados para

entrar em vigor, conforme as regras e limitagoes previstas para

os projetos de lei.

SEgAO 8. Compete ao Congresso langar e arrecadar impos-

tos, direitos de alfandega, e cisas; pagar as dividas, prover a

defesa comum e ao bem geral dos Estados Unidos. Todos os

impostos, direitos, e cisas, porem, devem ser uniformes por

toda a extensao dos Estados Unidos;

Levantar emprestimos sobre o credito dos Estados Unidos;

Regular o comercio com as nagoes estrangeiras, entre os

diversos estados, e com as tribus indigenas;

Estabelecer regras uniformes de naturalizagao, e leis uni-

formes de falencia para todo o pais;

Cunhar moeda e regular o seu valor bem como o das moedas

estrangeiras, e estabelecer o padrao de pesos e medidas;

Estatuir penas para os falsificadores dos titulos publicos e da

moeda corrente dos Estados Unidos;

Estabelecer agendas postals e estradas para o servigo postal;

Promover o progrcsso da ciencia e das artes uteis, garantindo,

por tempo limitado, aos autores e inventores direitos exclusivos

aos sens escritos ou descobertas;

Estabelecer tribunals inferiores ao Supremo Tribunal;
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Dcfinir c punir atos dc piralaria c dclitos comctidos cm alto

mar, c as infragocs do dircito das geiUcs;

Dcclarar gucrra, cxpcdir cartas de corso, c cstabclcccr rcgras

para aprcsamcntos cm terra c no mar;

Organizar c mantcr cxcrcitos, vcdando-sc-lhc, porem, a

votagao da verba para cste fim por pcriodo dc mais de dois

anos;

Organizar e mantcr uma marinha de gucrra;

Fazer os rcgulamcntos para a organizagao e administragao

das forgas de terra e mar;

Mobilizar a guarda nacional para garantir o cumprimento

das leis da Uniao, reprimir insurreigoes, e repelir invasdes;

Providenciar para a organizagao, armamento, e disciplina

da guarda nacional, bem como para a administragao de parte

dessa guarda que for empregada no servigo dos Estados Unidos,

aos estados competindo a nomeagao dos oficiais e a obrigagao

de instruir a milicia de acordo com a disciplina estabelecida

pelo Congresso;

Exercer, com carater de exclusividade, o poder legislativo

sobre um distrito. (que nao exceda dez milhas de lado) que,

cedido por determinados estados e aceito pelo Congresso, se

tome a sede do governo dos Estados Unidos; e exercer o mesmo
poder em todos os lugares adquiridos, com o consentimento da

Legislatura do estado em que estiverem situados esses lugares,

para a construgao de fortificagoes, armazens, arsenals, estaleiros

e outros edificios necessaries; e

Elaborar todas as leis necessarias e apropriadas ao exercicio

dos poderes acima especificados e dos demais que a presente

Constituigao confere ao Governo dos Estados Unidos, ou as

suas secretarias e funcionarios.

SEgAO 9. A imigragao ou importagao de individuos, que

qualquer dos estados ora existentes julgar conveniente san-

cionar, nao sera proibida pelo Congresso antes de 1808; mas
sobre ela podcr-se-a langar um imposto ou direito nao superior

a dez d61ares por pessoa.



Nao podera ser suspense o privilegio de habeas-corpus,

exceto quando, em case de rebeliao ou de invasao, o exigir a

seguranga publica.

A pena de infamia nao passara da pessoa do delinquente, e

nao se passarao leis de efeito retroativo.

Nao podera ser langada capitagao ou outra qualquer forma

de imposto direto a nao ser na proporgao do recenseamento da

populagao, feito segundo as regras atras estabelecidas.

Nao serao langadas taxas ou direitos sobre as mercadorias

exportadas por qualquer estado.

Nao se concedera preferencia, por regulamento comercial ou

fiscal, aos portos de um estado sobre os de outro; nem podera

um navio, partido de um dos estados, ou destinado a um deles,

ser obrigado a aportar em outro estado, partir dele, ou pagar-

Ihe direitos.

Dinheiro algum podera ser retirado do Tesouro senao em
virtude de votagao de verba determinada por lei. Sera

publicado peribdicamente um balango regular das receitas e

despesas publicas.

Nenhum titulo de nobreza sera conferido pelos Estados

Unidos, e nenhuma pessoa, exercendo um emprego remune-

rado ou de confianga, subordinado ao Governo dos Estados

Unidos, podera, sem licenga do Congresso, aceitar dadivas,

emolumentos, emprego, ou titulos de qualquer especie, ofere-

cidos por rei, prmcipe, ou estado estrangeiro.

Seqac 10. Nenhum estado podera concluir tratados; entrar

em alianga ou confederagao; conceder cartas de corso; cunhar

moeda; emitir titulos de credito; autorizar, para pagamentode

dividas, o uso de qualquer cousa que nao seja ouro e prata;

instituir pena de infamia; passar leis retroativas, ou que en-

fraquegam as obrigagoes impostas pelos contratos; ou conferir

titulos de nobreza.

Nenhum estado podera, sem o consentimento do Congresso,

langar impostos ou direitos sobre a importagao ou exportagao

salvo os absolutamente necessarios a execugao de suas leis de



inspc^'ao; scncio quc o produto Hquido dc todos os direitos ou

imposlos lan^ados por um cstado sobre a importagao ou ex-

porta^ao pcrtcnccra ao Tcsouro dos Estados Unidos, e que

qualqucr lei a elcs rcfcrcntc estara sujeita a rcvisao e controlc

do C’ongrcsso.

Ncnhum estado podera, sem o conscntimento do Congresso,

langar direitos de tonelagcm, mantcr cm tempo de paz exerci-

tos ou navios de guerra, concluir tratados ou alian^as, quer

com outro estado, quer com potencias estrangeiras, ou mover

guerra, a menos que scja invadido ou esteja em pcrigo tao

iminente que nao admita demora.

ARTIGO II

SEgXo 1. O poder executivo sera entregue ao Presidente dos

Estados Unidos da America. Seu exercicio sera de quatro

anos, e sua eleigao, como a do vice-presidente, eleito para o

mesmo exercicio, sera efetuada da seguinte maneira:

Cada estado nomeara, de acordo com as regras estabelecidas

por sua Legislatura, um numero de eleitores igual ao numero
total de senadores e deputados a que tern direito no Congresso;

todavia, nenhum senador, deputado, ou pessoa que ocupe um
cargo remunerado ou de confianga, subordinado ao Governo

dos Estados Unidos, podera ser nomeado eleitor.

Os eleitores se reunirao em sens respecitvos estados e votarao

por escrutinio em duas pessoas, uma das quais, pelo menos,

nao sera habitante do mesmo estado que eles. Farao a lista

de todas as pessoas que tenham obtido votos e do numero

dos votos obtidos por cada qual, e a enviarao ja firmada,

autenticada e selada a sede do Governo dos Estados Unidos,

dirigida ao presidente do Senado. Este, na presenga do

Scnado e da Camara dos Deputados, procedcra a abertura

das listas e a contagem dos votos. Sera eleito Presidente

aquele que tiver obtido o maior numero de votos, se esse

numero representar a maioria do total dos eleitores nomeados.

Xo caso de mais de um candidate haver obtido essa maioria



assim como numero igual de votos, a Camara dos Deputados

elegera imediatamente um deles, por escrutmio, para presi-

dente; mas se ninguem houver obtido maioria, a mesma
camara elegera, de igual modo, o presidente dentre os cinco que

houverem reunido maior numero de votos. Nessa eleigao do

presidente, porem, os votos serao tornados por estados, cabendo

um voto a representagao de cada estado. Para se estabelecer

o quorum necessario, deverao estar presentes um ou mais

membros de dois tergos dos estados, exigindo-se, para a

votagao, a maioria de todos os estados. Em qualquer caso,

depois de eleito o presidente, o candidate que houver reunido

o maior numero de votos sera vice-presidente. Mas, se dois

ou mais houverem obtido o mesmo numero de votos, o Senado

escolhera dentre eles, por escrutinio, o vice-presidente.

O Congresso pode fixar a epoca de nomeagao dos eleitores

e o dia em que deverao votar; esse dia devera ser o mesmo
para todos os Estados Unidos.

Nao podera ser eleito presidente quern nao for cidadao nato,

ou quern, ao tempo da adogao desta Constituigao, nao seja

cidadao dos Estados Unidos. Nao podera, igualmente, ser

eleito para esse cargo quern nao tiver trinta e cinco anos de

idade e quatorze anos de residencia nos Estados Unidos.

No caso de exoneragao, morte, ou renuncia do presidente, ou

de incapacidade para exercer, por qualquer causa, os poderes

e deveres de seu cargo, estes passarao ao vice-presidente. Em
caso de exoneragao, morte, renuncia, ou incapacidade do

presidente e, simultaneamente, do vice-presidente, o Congres-

so pode designar por lei o membro que devera exercer o

cargo de presidente, ate que cesse essa incapacidade ou

seja eleito outro presidente.

Em epocas determinadas, o presidente recebera por sens

servigos uma remuneragao que nao podera ser aumentada nem
diminuida durante o exercicio para o qual for eleito, e nao

devera receber, durante esse periodo, nenhum emolumento dos

Estados Unidos ou de qualquer dos estados.



Antes de tomar posse de seu cargo fara o juramento ou

afirmagao seguinte: “Juro (ou afirmo) solenemente que me
dcscmpcnharci fielmente do cargo de Presidente dos Estados

Unidos, e que empregarei todos os meus esforgos por preservar,

proteger, e defender a Constituigao dos Estados Unidos.”

Seqao 2. O Presidente sera o chefe supremo do Exercito e da

Marinha dos Estados Unidos, e tambem da milicia dos diversos

estados, quando estas forgas estiverem no servigo ativo dos

Estados Unidos. Podera pedir a opiniao, por escrito, do chefe

de cada uma das secretarias do Executivo sobre quaisquer

assuntos tocantes a suas respectivas incumbencias. Tera o

direito de indulto e de conceder graga por delitos contra os

Estados Unidos, exceto no caso de responsabilidade oficial.

Podera, mediante parecer e consentimento do Senado, con-

cluir tratados, contanto-que para isso tenha o apoio de dois

tergos dos senadores presentes. Nomeara, mediante o parecer

e consentimento do Senado, os embaixadores e outros minis-

tros publicos, consules, juizes do Supremo Tribunal, e todos

os funcionarios dos Estados Unidos, cujos cargos, criados por

lei, nao tern nomeagao prevista nesta Constituigao. O Con-

gresso, porem, podera, por lei, delegar no presidente, nos

tribunais de justiga, ou nos chefes das secretarias a nomeagao

dos funcionarios subalternos, conforme julgar conveniente.

O presidente podera preencher todas as vagas que ocorrerem

durante as ferias do Senado, fazendo nomeagoes que expirarao

no fim da sessao seguinte do Senado.

SEgAO 3. O presidente devera prestar ao Congresso, de

tempos a tempos, informagoes sobre o estado da Uniao, fazendo

ao mesmo tempo as recomendagoes que julgar necessarias e

convenientes. Podera, em casos extraordinarios, convocar

ambas as camaras, ou uma delas, e, havendo entre elas diver-

gencia sobre a epoca da suspensao dos trabalhos, podera sus-

pender as sessoes ate a data que julgar conveniente. Recebera

os embaixadores e outros ministros publicos; zelara pelo fiel

cumprimento das leis, e conferira as patentes aos oficiais dos

Estados Unidos.
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Seqac 4. O Presidente, o Vice-Presidente, e todos os fun-

cionarios civis dos Estados Unidos serao demitidos de suas

fungdes se, apos acusagao, forem declarados culpados de trai-

gao, suborno, ou outros delitos ou crimes graves.

ARTIGO III

SEgAO 1. O poder judiciario dos Estados Unidos ficara a

cargo do Supremo Tribunal, e dos tribunais inferiores que

forem oportunamente estabelecidos por determinagao do

Congresso. Os juizes, tanto do Supremo Tribunal como dos

tribunais inferiores, conservarao seus cargos enquanto a sua

conduta for irrepreensivel, e perceberao por seus servigos

uma remuneragao que nao podera ser diminuida durante o

seu exercicio.

SEgAO 2. A algada do poder judicial se estendera a todos

os casos pertinentes a lei e a equidade que surgirem em virtude

da presente Constituigao, das leis dos Estados Unidos, e dos

tratados concluidos ou que se concluirem sob sua autoridade;

a todos os casos que afetem os embaixadores, outros ministros

publicos e consules; a todas as questoes do almirantado e de

jurisdigao maritima; as controversias em que estejam envolvi-

dos os Estados Unidos; as controversias entre dois ou mais

estados, entre um estado e cidadaos de outro estado, entre

cidadaos de diferentes estados, entre cidadaos do mesmo es-

tado reivindicando terras em virtude de concessoes feitas por

outros estados, enfim, entre um estado, ou os cidadaos desse

estado, e potencias, cidadaos, ou suditos estrangeiros.

Em todas as questoes relativas a embaixadores, outros

ministros publicos, e consules, e naquelas em que se achar

envolvido um estado, o Supremo Tribunal exercera juris-

digao privativa. Nos demais casos supracitados, o Supremo

Tribunal tera jurisdigao de apelagao, pronunciando-se tanto

sobre os fatos como sobre o direito, observando as excegoes e

regulamentos que o Congresso estabelecer.

O julgamento de todos os crimes, exceto nos casos de

responsabilidade oficial, sera feito por juri, tendo lugar o
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julgamcnto no mcsmo cstado cm que houvcrcm ocorrido os

crimes; sc, porem, nao houvcrcm ocorrido cm nenhum dos

cstados, o julgamcnto tcra lugar na localidadc que o Congresso

designar por lei.

SEgAO 3. Unicamente se considerara traigao contra os

Estados Unidos o tomar armas contra eles, ou o coligar-se

com scus inimigos, prcstanclo-lhcs auxilio e apoio. Ninguem
sera condenado por traigao senao mediantc o depoimento de

duas testemunhas sobre o mcsmo ato, ou mediantc confissao

do indigitado cm sessao publica do tribunal.

Cabera ao Congresso o poder de pronunciar a pena por

crime de traigao, mas condenagao alguma podera infamar os

descendentes do condenado, nem acarretar a confiscagao dos

bens deste exceto durante a sua vida.

ARTIGO IV

SEgAO 1. Em cada um dos estados se dara inteira fe e

credito aos atos publicos, registros, e processos judiciarios

de todos os outros estados, e o Congresso podera, por leis

gerais, prescrever a maneira pela qual esses atos, registros,

e processos devam ser provados, e os efeitos que possam

produzir.

SEgAO 2. Os cidadaos de cada um dos estados terao direito,

nos demais estados, a todos os privilegios e imunidades de que

gozam os cidadaos desses estados.

Todo individuo que, acusado em qualquer estado, de traigao,

crime, ou outro delito, se evadir a justiga e for encontrado em
outro estado, sera, a pedido da autoridade executiva do estado

de onde tiver fugido, preso e entregue ao estado que tenha

jurisdigao sobre o crime em questao.

Se um individuo, obrigado pelas leis de um estado a pres-

tar all servigo ou trabalho, dele se evadir para outro estado

nao podera valer-se das leis ou regulamentos desse outro

estado para eximir-se da sua obrigagao, mas sera entregue,

mediante requisigao, a pessoa que tern direito ao servigo.



SEgAO 3. O Congresso pode admitir novos estados a Uniao,

mas nao se podera formar ou criar um novo estado dentro da
jurisdigao de algum estado; nem se podera formar um novo

estado pela uniao de dois ou mais estados, ou de partes de

estados, sem o consentimento das legislaturas dos estados

interessados assim como o do Congresso.

O Congresso podera dispor do territorio e de outras proprie-

dades pertencentes ao Governo dos Estados Unidos, e sobre

eles passar leis e regulamentos. Nada nesta Constituigao se

interpretara de modo a prejudicar os direitos dos Estados

Unidos ou de qualquer dos estados.

SEgAO 4. Os Estados Unidos garantirao a cada estado desta

Uniao a forma republieana de governo e defende-lo-ao contra

invasoes; e, a pedido da Eegislatura, ou do Executivo, estando

aquela impossibilitada de se reunir, o defenderao em casos de

perturbagoes internas.

ARTIGO V

Sempre que dois tergos dos membros de ambas as Camaras
julgarem necessario, propora o Congresso emendas a esta Cons-

tituigao, ou, se as legislaturas de dois tergos dos estados o

pedirem, convocara uma convengao para propor emendas,

que, em um e outro caso, serao validas para todos os efeitos

como parte desta Constituigao, se forem ratificadas pelas

legislaturas de tres quartos dos estados ou por convengoes

reunidas para este fim em tres quartos deles, propondo o

Congresso uma ou outra dessas maneiras de ratificagao.

Nenhuma emenda, todavia, feita antes do ano de 1808 afetara

de qualquer forma as clausulas primeira e quarta da segao 9,

do Artigo I, e nenhum estado podera ser privado, sem seu

consentimento, de igualdade de sufragio no Senado.

ARTIGO VI

Todas as dividas e compromissos contraidos antes da adogao

desta Constituigao serao tao validos contra os Estados Unidos
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sob o regimen desta Constituigao como o eram durante a

Cbnfederagao.

Esta Conslituiqao e as leis que em virtude dela se passarem

nos Estados Unidos, e todos os tratados ja celebrados ou por

eelebrar sob a autoridade dos Estados Unidos constituirao a lei

suprema do pais; os juizes de todos os estados serao sujeitos a

ela, fieando sem efeito qualquer disposigao em contrario na

Cbnstituigao ou nas leis de qualquer dos estados.

Os senadores e os deputados acima meniconados, os mem-
bros das legislaturas dos diversos estados, e todos os funciona-

rios do poder executivo e do judiciario, tanto dos Estados

Unidos como dos diferentes estados, obrigar-se-ao por jura-

mento ou afirmagao supletoria a defender esta Constituigao.

Jamais se exigira, como condigao para o exercicio de qualquer

fungao ou cargo publico sob a autoridade dos Estados Unidos,

a posse de qualquer qualificagao do ponto de vista de religiao.

ARTIGO VII

A ratificagao, por parte das convengoes de nove estados sera

suficiente para a adogao desta Constituigao nos estados que a

tiverem ratificado.

Dado em Convengao, com a aprovagao unanime dos estados

presentes, a 17 de setembro do ano da graga de 1787 e decimo

segundo da Independencia dos Estados Unidos. Em fe do que

assinamos abaixo os nossos nomes.

George Washington,

Presidente e Delegado por \hrginia.

William Jackson,

Secretario.



EMENDAS A CONSTITUigAO

EMENDA I

O CONGRESSO nao podera passar nenhuma lei estabele-

cendo uma religiao, proibindo o livre exercicio dos cultos,

cerceando a liberdade da palavra ou da imprensa, restrin-

gindo o direito do povo se reunir pacificamente ou de dirigir

ao governo petigoes para a reparagao de seus agravos.

EMENDA II

Considerando que uma milicia bem organizada e necessaria

a seguranga de um estado livre, nao podera ser restringido o

direito do povo de possuir e tomar armas.

EMENDA III

Em tempo de paz, ninguem podera ser constrangido a alojar

soldados em seu domicilio, e em tempo de guerra, so de acordo

com o estabelecido por lei.

EMENDA IV

O direito do povo a inviolabilidade de suas pessoas, casas,

papeis, e haveres contra busca e apreensao arbitrarias nao

podera ser infringido; e nao podera ser expedido mandado
algum sem alegagoes plausiveis, corroboradas por juramento ou

afirmagao supletoria, e sem a descrigao minuciosa do local

onde se deva fazer a busca e das pessoas ou cousas a serem

apreendidas.

EMENDA V

Nenhum cidadao sera obrigado a responder por um crime

capital ou infamante, salvo por denuncia ou acusagao perante

um grande juri, exceto em se tratando de casos que, em tempo

de guerra ou de perigo publico, ocorram nas forgas de terra ou

mar, ou na milicia, durante servigo ativo; ninguem podera por

duas vezes ser posto em risco de perder a vida ou um membro
\
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pclo mcsmo clclito; ningucm podcra scr constrangido a depor

contra si mcsmo cm proccsso criminal; ncm scr privado da

vida, da libcrdadc, on dc sens havcrcs, sem proccsso legal.

Nenhuma propriedade particular podcra scr expropriada

para uso publico sem justa indenizagao.

EMENDA VI

Em todos os processos criminais, o acusado tera o direito de

scr julgado pronta e publicamente por um juri imparcial no

estado e no distrito onde o crime houver sido cometido, dis-

trito esse que sera previamente estabelecido por lei, e de ser

informado da natureza e razao da acusagao; de ser acareado

com as testemunhas da acusagao; de fazer comparecer por

meios legais, testemunhas da defesa, e de ser defendido seu

proccsso por um advogado.
V

EMENDA VII

Xos processos de direito consuetudinario, quando o valor em
litigio exceder vinte dolares, sera mantido o direito de julga-

mento por juri, nao podendo, senao de acordo com as normas

do direito consuetudinario, ser submetidos a qualquer outro

tribunal dos Estados Unidos os processos julgados por juri.

EMENDA VIII

Nao poderao ser exigidas fiangas exageradas, nem impostas

multas excessivas ou penas crueis e extraordinarias.

EMENDA IX

A enumeragao de certos direitos na Constituigao nao podera

scr interpretada como negando ou coibindo outros direitos

possuidos pclo povo.

EMENDA X

Os podcrcs que nao sao delegados nos Estados Unidos pela

Constituigao, nem por ela negados aos estados, sao reservados

aos estados respecti\ amente ou ao povo.
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EMENDA XI

O poder judiciario dos Estados Unidos nao podera ser inter-

pretado como podendo estender-se a qualquer demanda em
casos de lei ou de equidade contra um estado dos Estados

Unidos pelos cidadaos de outro estado, ou por cidadaos ou

suditos de qualquer potencia estrangeira.

EMENDA XII

Os eleitores se reunirao em seus respectivos estados e votarao

por escrutmio para presidente e vice-presidente, um, ao menos,

dos quais nao sera habitante do mesmo estado que os eleitores;

usarao cedulas separadas, numa das quais indicarao o nome
em que votam para presidente, consignando na outra cedula

o nome do vice-presidente; enumerarao em listas distintas os

nomes de todas as pessoas sufragadas para presidente e para

vice-presidente, assim como o numero de votos obtidos por

cada uma delas; assinarao e autenticarao essas listas e as

enviarao seladas a sede do governo da Uniao, dirigindo-as ao

presidente do senado. Todas as cedulas serao por este abertas

perante ambas as camaras, contando-se ai os votos. Sera eleito

presidente o candidate que reunir maior numero de votos para

esse posto, uma vez que esse numero corresponda a maioria

dos eleitores nomeados. Se ninguem obtiver essa maioria,

a Camara dos Deputados escolhera imediatamente por escru-

tmio o presidente, dentre os tres candidates mais votados para

a presidencia. Na escolha de presidente se tomarao os

votos por estados, tendo direito a um vote a representagao de

cada um dos estados. Para a formagao de quorum se exige a

presenga de um ou mais membros de dois tergos dos estados,

e para que haja eleigao sera necessario reunir-se os votos da

maioria de todos os estados. Quando, incumbida da eleigao

presidencial, a Camara dos Deputados nao se desempenhar

desse dever antes do quarto dia do mes de margo seguinte,

exercera o vice-presidente as fungoes de presidente, como no

caso de morte ou de qualquer impedimento constitucional do

presidente.
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O candidato que reunir o maior numero dc votos para a

\ace-prcsidcncia sera elcito para esse cargo, sc o numero obtido

corresponder a maioria dos eleitores nomeados; se ninguem

obtiver essa maioria, o Senado escolhera o vice-presidente

dentre os dois candidatos mais votados. Para a forma^ao de

quorum se cxige a presenga de dois tergos dos senadores, e para

que haja cleigao sera nccessario reunir-se o voto da maioria do

numero total. Qualquer pcssoa, constitucionalmente inele-

givel a presidcncia dos Estados Unidos, se-lo-a tambem a

\’ice-presidencia.

EMEXDA XIII

SEgAO 1. Nao havera, nos Estados Unidos ou em qualquer

localidade sujeita a sua jurisdigao, nem escravidao, nem
trabalhos forgados, salvo como punigao de um crime pelo

qual o reu tenha sido devidamente condenado.

SEgAO 2. O Congresso tera autoridade para fazer executar

este artigo por meio das leis que julgar necessarias.

EMEXDA XIV

SEgAO 1. Todo individuo, nascido nos Estados Unidos ou

naturalizado neste pais, e sujeito a sua jurisdigao, e cidadao dos

Estados Unidos e do estado onde tiver sua residencia. Nenhum
estado podera passar ou executar leis restringindo os pri\ ilegios

ou as imunidades dos cidadaos dos Estados Unidos; nem podera

privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou haveres sem

processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob sua jurisdigao a

protegao uniforme das leis.

SEgAO 2. O numero dos deputados dos diferentes estados

sera proporcional as suas respectivas populagoes, contando-se

o numero total dos habitantes de cada estado, com excegao

dos mdios nao taxados; quando, porem, o direito de votar em
qualquer eleigao para a escolha dos eleitores, do presidente e

do vice-presidente dos Estados Unidos, dos deputados, dos

funcionarios dos poderes executivo e judicial de seu proprio

estado, ou dos membros de sua legislatura, for recusado a
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qualquer habitante desse estado, varao maior de 21 anos e

cidadao dos Estados Unidos, ou quando esse seu direito for

de qualquer modo cerceado, salvo o caso de participagao em
rebeliao ou outro crime, sera a respectiva representagao

estadual reduzida na mesma proporgao que a representada

por esses individuos em relagao a totalidade, no estado em
questao, dos cidadaos de sexo masculino, maiores de 21 anos.

SEgAO 3. Nao podera ser senador ou deputado, ou eleitor

do presidente e vice-presidente, ou ocupar qualquer emprego

civil ou militar subordinado ao Governo dos Estados Unidos

ou de qualquer dos estados, aquele que, como membro do

Congresso, ou funcionario dos Estados Unidos, ou membro
da legislatura de um estado, ou funcionario do poder executi-

vo ou judicial desse estado, havendo jurado defender a Cons-

tituigao dos Estados Unidos, tenha tornado parte em insur-

reigao ou rebeliao contra essa Constituigao, ou prestado auxilio

e apoio a seus inimigos. O Congresso pode, porem, mediante

o voto de dois tergos dos membros de cada uma das camaras,

restituir esse direito.

SEgAO 4. A validade da divida publica dos Estados Unidos,

autorizada pela lei, incluindo as dividas contraidas para o

pagamento de pensoes e de recompensas por servigos prestados

na repressao de insurreigao ou rebeliao, nao sera posta em
duvida. Todavia, nem os Estados Unidos nem qualquer dos

estados deverao assumir ou pagar qualquer divida ou obrigagao

contraida para auxiliar insurreigao ou rebeliao contra os

Estados Unidos, nem qualquer indenizagao pela perda ou

emancipagao de escravos: todas estas dividas, obrigagoes, ou

indenizagbes serao consideradas ilegais e nulas.

SEgAO 5. O Congresso tera autoridade de fazer cumprir as

disposigoes deste artigo passando as leis que julgar convenientes.

EMENDA XV

SEgAO 1. O direito de voto dos cidadaos dos Estados- Unidos

nao podera ser negado ou cerceado nem pelos Estados Unidos,



ncm por qiialqucr cstado, por motivo de raga, cor, ou de

previa condi^'ao dc scrvidao.

Se^ao 2. O Con»rcsso tcra autoridade de fazer cumprir as

disposi^ocs dcstc artigo passando as leis quc julgar convcnientes.

EMENDA XVI

O Congresso tera autoridade para langar e arrecadar impos-

tos sobre a renda, seja qual for a proveniencia desta, sem que

seja obrigado a dislribui-los por quota entre os diversos estados

ou tomar em consideragao algum recenscamento ou enu-

meragao.

EMENDA XVII

O Senado dos Estados Unidos sera composto de dois sena-

dores por cada estado, eleitos pelo povo desse estado para o

exercicio de seis anos, cabendo a cada senador um voto. Os
eleitores de cada estado deverao possuir as mesmas qualificagdes

que as exigidas dos eleitores da assembleia legislativa mais

numerosa do respectivo estado.

Quando no Senado ocorrerem vagas na representagao de

qualquer estado, o Poder Executivo desse estado expedira

editais de eleigao para o preenchimento dessas vagas, podendo,

porem, a Legislatura de qualquer estado autorizar o respectivo
*

Poder Executivo a fazer nomeagoes provisorias enquanto o

povo nao preencha as vagas por eleigao conforme prescrever a

Legislatura.

A presente emenda nao sera interpretada como afetando a

eleigao ou exercicio de qualquer senador escolhido antes de se

tornar ela parte integrante da Constituigao.

EMENDA XVIII

Seqac 1. Um ano depois da ratificagao do presente artigo,

sera proibida a manufatura, venda, ou transporte de bebidas

alcoolicas, assim como a sua importagao ou exportagao,

nos Estados Unidos e em todos os territorios sujeitos a sua

jurisdigao.
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Seqac 2. Ao Congresso e aos diversos estados cabe igual

autoridade para passar leis que garantam o cumprimento do

presente artigo.

SEgAO 3. Nao entrara o presente artigo em vigor se nao for

ratificado, como emenda a Constituigao, pelas Legislaturas

dos diversos estados, de acordo com as disposigoes dessa mesma
Constituigao, dentro de sete anos a contar da data em que o

Congresso o submeter aos estados.

EMENDA XIX

O direito de voto dos cidadaos dos Estados Unidos nao sera

negado ou cerceado em nenhum estado em virtude do sexo do

cidadao.

O Congresso tera autoridade de passar as leis que julgar

convenientes para fazer cumprir este artigo.

EMENDA XX

Seqao 1. Os exercicios do presidente e vice-presidente

terminarao no dia 20 de Janeiro, ao meio dia, e o exercicio dos

senadores e deputados no dia 3 de Janeiro, ao meio dia, nos

mesmos anos em que esses exercicios terminariam se nao fosse

ratificado o presente artigo; no mesmo momento comegarao os

exercicios de sens respectivos sucessores.

SEgAO 2. O Congresso se reunira ao menos uma vez por ano,

comegando as suas segoes no dia 3 Janeiro ao meio dia, salvo

se for por lei designado outro dia.

SEgAO 3. Se na epoca marcada para o inicio do exercicio

presidential houver falecido o presidente eleito, assumira as

fungoes de presidente o vice-presidente eleito. Se nao houver

sido eleito o presidente antes de epoca marcada para o inicio

do exercicio, ou se o presidente eleito nao preencher as qualifi-

cagoes exigidas, entao o vice-presidente exercera a presidencia

ate que seja eleito um presidente com as necessarias qualifica-

g5es. No caso em que nem o presidente nem o vice-presidente

eleitos possuam as devidas qualificagoes, o Congresso, por lei,



poclcra declarar qucm assumira o cargo presidencial, ou

cspccificar como sc fara a cscolha, pcrmaneccndo entao no

podcr a pcssoa quc for assim designada, ate qtic sc de a eleigao

dc um prcsidcnte ou vice-prcsidcnte com as necessarias quali-

ficagocs.

SEgAO 4. O Cbngrcsso podera por lei prover no caso do

falccimcnto de qualquer das pessoas dentre as quais poderia a

Clainara dos Dcputados cscolher o prcsidente, sempre que sobre

ela recaia o direito de fazer a escolha, e tambem provera no

caso de falecimento de qualquer das pessoas dentre as quais

poderia o Senado escolher o vice-presidente, sempre que sobre

ele recaia o direito de fazer a escolha.

SEgAO 5. As Segoes 1 e 2 entrarao em vigor no dia 15 de

outubro que se seguir a ratificagao do presente artigo.

SEgAO 6. Nao entrara o presente artigo em vigor se nao for

ratificado, como emenda a Constituigao, pelas Legislaturas

de tres quartos dos Estados, dentro de sete anos a contar da

data em que for submetida aos estados.

ExMENDA XXI

SEg.AO 1. Fica pela presente revogada a decima-oitava

emenda a Constituigao dos Estados Unidos.

SEgAO 2. O transporte ou importagao, em qualquer estado,

territorio, ou possessao dos Estados Unidos, de bebidas alcooli-

cas, para ai serem entregues ou consumidas com violagao de

suas respectivas leis, fica pela presente proibida.

SEgAO 3. O presente artigo ficara sem efeito se nao for rati-

ficado, como emenda a Constituigao, por convengoes nos

diversos estados, conforme estipula a Constituigao, dentro de

sete anos a contar data em que o Congresso o submeter aos

estados.
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